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تنبعث في الهواء مواد عديدة من مصادر حية وغير حيةة ملةا النبةات والن ةاش اعيةعاعي •
 .واعنفجارات البركانية واعنبعاثات من المياه والتربة

الغبار يعتبر احد الملوثات الطبيعية ينتج من عمليات هدم التربة وحركة الرياح وانفجارات •
 .البراكين

ينطلةةةن مةةةن اعن ةةةطة البركانيةةةة منتجةةةات غاييةةةة اهمهةةةا كبريتيةةةد الهيةةةدرو ين وكلوريةةةد •
 .الهيدرو ين واول اكسيد الكربون والميلان واكاسيد النيترو ين

حرائن الغابات تسبب التغيرات الفيزيائية والكيميائية للتربة وتطلةن عةدد مةن الغةايات فةي •
 .الهواء الجوي

يحتوي الهواء ايضا على حبوب اللقةاح الة ي تةزداد كميتهةا فةي الهةواء ب ةكا ملحةو  فةي •
 .الربيع وتسبب الحساسية للكلير من اعيخاص

يتوا د في الهواء وب كا دائم انواع مختلفة مةن البكتريةا ويةزداد عةد مسةتعمراتها بزيةادة •
 .اعكتظا  السكاني وفي اعمكنة المزدحمة
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 تعتبةةر ملوثةةات الهةةواء الناتجةةة مةةن احتةةرار الومةةود بصةةوره المتعةةددة مةةن  كلةةر

 .الملوثات انت ارا وتأثيرا في مكونات النظام البيئي

 تعتبةةر السةةيارات و وسةةائا النقةةا المختلفةةة المصةةدر الرئيسةةي فةةي تلةةو  الهةةواء

كمةا يعتبةر مطةةاع النقةا مسةاهما رئيسةيا فةي غةايات اعحتبةةا  . عسةيما فةي المةدن

 .الحراري

 تتفاعا  كاسيد النيتةرو ين والمةواد الهيدروكربوينةة فةي و ةود اعيةعة ال مسةية

 .وت كا ملوثات ثانوية كاعلدهيدات والفورمالدهيد واعويون وغيرها
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 تطلةةن الصةةناعة الكليةةر مةةن ملوثةةات الهةةواء وتتومةة  كميةةات وانةةواع الملوثةةات

واهةةم الغةةايات الملوثةةة , المنبعلةةة علةةى نةةوع الصةةناعة والمةةواد الخةةام المسةةتخدمة

 :للهواء

او ب ةةكا , مةةواد كيميائيةةة تطلةةن بصةةورة مبايةةرة كالمبيةةدات واعسةةمدة والمةة يبات

 .غير مباير كنفايات منتجات اعن طة كالتعدين والعمليات الصناعية

والتةةي تترسةةب فةةي التجمعةةات . الغبةةار النةةاتج مةةن الن ةةاشات الصةةناعية والبنةةاء

 .السكانية

  من آت تربية الدوا ن واعبقار باعضافة الى المبيدات من المصادر الهامة لتلةو

 .الهواء
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 التلو  الداخلي حد  مستمر كجزء من وامع النا  خاصة المنةاشن الفقيةرة التةي

تعتمد على الحطب والفحم كومود للطبخ والتدفئة مما يسبب تلوثةا داخةا المسةاكن 

 واهم الملوثات الداخلية التبغ والرادون 

 

 حبةةوب اللقةةاح وغةةايات عديةةدة , كةة لف فطريةةات وبكتريةةا العفةةن وبقايةةا الطعةةام (

 (انظري الكتاب
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 .تحد  ملوثات الهواء تأثيرات سلبية في مكونات النظام البيئي الحية وغير الحية

 غاي ثاني اكسيد الكربون1.

 غاي اول اكسيد الكربون2.

 الهيدروكربونات3.

 اكاسيد الكبريت4.

 الضباب الدخاني5.
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